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انسٔنٙ ٕٚو ٘ أثٕ ظت يطبض إنٗ انجًٕٓضٚخ ضئٛػ ْبز٘ يُصٕض ضثّ ػجس انطئٛػ األخ فربيخ  ٔصم

  .انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد نسٔنخ ظٚبضح يؽزٓم فٙ و2012َٕفًجط11األحس انًٕافك 

 انؼًم ٔظٚط انًطبض فٙ اؼزمجبنّ فٙ كبٌ حٛث

 ؼؼٛس غجبؾ صمط انًطافمخ انفطف ثؼثخ ضئٛػ

 انحكٛى ػجس أثٕظجٙ فٙ انًٍٛ ؼفبضح ثأػًبل ٔانمبئى

 نسٖ انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد زٔنخ ٔؼفٛط االضٚبَٙ

 زثٙ فٙ انًٍٛ ٔلُصم انًعضٔػٙ اهلل ػجس انًٍٛ

 فٙ انًُٛٛخ انؽفبضح ٔأػضبء انمطٛؿ صبنح يحًس

. انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد زٔنخ

 هازي هٌصىر ربه عبس الرئٍس األخ التقى وقس

 نهمٕاد األػهٗ انمبئس َبئت أثٕظجٙ ػٓس ٔنٙ َٓٛبٌ آل ظاٚس ثٍ يحًس انفٛد ؼًٕ الجوهىرٌت رئٍس

. انًؽهحخ

 انًؽزٕٚبد يرزهف ػهٗ ًًٚٓٓب ٔيب انفمٛمٍٛ انجهسٍٚ ثٍٛ األذٕٚخ انؼاللبد ثحث انهمبء ذالل جطٖ

. ٔانسٔنٛخ اإللهًٛٛخ

 ًهٍاى آل زاٌس بي ذلٍفت الشٍد وسوى الجوهىرٌت رئٍس بٍي فراهت رسوٍت هباحثاث لستعقس ج- 

. الوتحسة العربٍت األهاراث زولت رئٍس

 ظجٙ اثٕ ثبنؼبصًخ انًفطف لصط فٙ انكجطٖ ثبنصبنخ  ػمسد و2012 َٕفًجط 11ٕٚو األحس انًٕافك 

 يجبحثبد جهؽخ انًزحسح انؼطثٛخ األيبضاد زٔنخ فٙ

 ضئٛػ ْبز٘ يُصٕض ػجسضثّ انطئٛػ األخ ثٍٛ

 َٓٛبٌ آل ظاٚس ثٍ ذهٛفخ انفٛد ٔؼًٕ انجًٕٓضٚخ،

. انًزحسح انؼطثٛخ األيبضاد زٔنخ ضئٛػ

 انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد زٔنخ ضئٛػ ضحت حٛث

 اإليبضاد زٔنخ أٌ يؤكسا. حبضا رطحٛجب انطئٛػ ثبألخ

 ٔيجطٚبد انًٍٛ فٙ انٕضغ رزبثغ انًزحسح انؼطثٛخ

 ٔنٍ انًبضٙ انؼبو يطهغ األظيخ َفٕة يُص األيٕض

 إنٗ انصؼجخ انظطٔف يٍ انًٍٛ ذطٔج اجم يٍ إَٔاػٓب ثفزٗ ٔانًؽبػسح انؼٌٕ رمسٚى فٙ أثسًا رزٕاَٗ

. ٔاالؼزمطاض األيٍ آفبق

 كبفخ رالحى ظم فٙ ٔاالظزْبض انًُٕ يٍ جسٚسح يطحهخ انًٍٛ رفٓس اٌ ػهٗ حطٚصٌٕ إَُب ": ٔلبل

 جًٛغ ثٍٛ انٕفبق رحمٛك اجم يٍ زاػًخ رمف ٔـؼجب ٔحكٕيخ لٛبزح انًزحسح اإليبضاد زٔنخ ٔاٌ أثُبئّ
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". ٔاظزْبضِ ٔرمسيّ انًٍٛ َٓضخ فٙ ٚؽٓى يًب ٔانزًُٛخ ثبالؼزمطاض ُٚؼى حزٗ انًُٛٙ انفؼت أطٛبف

. انًُطمخ فٙ ٔاالؼزمطاض األيٍ رحمٛك فٙ االؼزطارٛجٙ انًٍٛ ثسٔض يفٛسا

 زٔنخ أٌ يؤكسا. انعٚبضح ثٓصِ ؼؼبزرّ ػٍ ْبز٘ يُصٕض ضثّ ػجس انطئٛػ األخ فربيخ  أػطة فًٛب

. نهًٍٛ ٔانًؽبػسح انؼٌٕ نزمسٚى ؼجبلخ كثٛطح ظطٔف ٔفٙ كبَذ انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد

 فٙ ٔؼبْى نهًٍٛ ظٚبضاد نّ كبٌ ؼهطبٌ ثٍ ظاٚس انفٛد انًطحٕو ٔانثطٖ انصكط طٛت أٌ إنٗ ٔأـبض

 انزبضٚرٙ يأضة ؼس ثُبء إػبزح شنك طهٛؼخ ٔفٙ يؽزٕٚبرٓب يرزهف ػهٗ انزًُٕٚخ انًفبضٚغ يٍ انكثٛط

. انؼظٛى

 يرزهف فٙ انجهسٍٚ ثٍٛ األذٕٚخ انؼاللبد أٔاصط ٔزػى رؼعٚع ؼجم اؼزؼطاض انًجبحثبد ذالل ٔجطٖ

. ٔانسٔنٛخ اإللهًٛٛخ انؽبحزٍٛ ػهٗ انطاُْخ ٔانًؽزجساد انمضبٚب يٍ ػسز حٕل انطأ٘ ٔرجبزل انًجبالد

 ٔانزؼبٌٔ انزرطٛط ٔٔظٚط انمطثٙ، ثكط اثٕ انسكزٕض انربضجٛخ ٔظٚط انًُٛٙ انجبَت يٍ انهمبء حضط

 انسكزٕض انجًٕٓضٚخ ضئبؼخ ػبو ٔأيٍٛ انٕجّٛ، صرط انًبنٛخ ٔٔظٚط انؽؼس٘، يحًس انسكزٕض انسٔنٙ

 اثٕ ػٓس ٔنٙ َٓٛبٌ ال ظاٚس ثٍ يحًس انفٛد ؼًٕ اإليبضارٙ، انجبَت ٔيٍ ؼفبع، ثٍ يُصٕض ػهٗ

 ٔٔظٚط َٓٛبٌ ال ظٚس ثٍ ػجساهلل انفٛد انربضجٛخ ٔٔظٚط انًؽهحخ، نهمٕاد األػهٗ انمبئس َبئت ظجٙ

 ػجساهلل انًٍٛ، نسٖ اإليبضاد زٔنخ ٔؼفٛط َٓٛبٌ ال ظاٚس ثٍ يُصٕض انفٛد ؼًٕ انطئبؼخ ـؤٌٔ

. انًؽؤٔنٍٛ يٍ ٔػسز انًعضٔػٙ

 البلسٌي تهن التً والوىاضٍع القضاٌا هرتلف لوٌاقشت هغلقت هباحثاث جلست الرئٍساى عقس ثن

. والسولٍت اإلقلٍوٍت والقضاٌا ثٌائٍت بصىرة

 اؼزمجبل انجًٕٓضٚخ ضئٛػ ْبز٘ يُصٕض ضثّ ػجس انطئٛػ نألخ انًفطف لصط فٙ جطٖ لس ٔكبٌ

 انؼطثٛخ اإليبضاد زٔنخ ضئٛػ ظاٚس ثٍ ذهٛفخ انفٛد ؼًٕ انًؽزمجهٍٛ يمسيخ فٙ كبٌ حٛث كجٛط، ضؼًٙ

 ٔكجبض ظاٚس ثٍ ػجساهلل انفٛد ؼًٕ انربضجٛخ ٔٔظٚط ظاٚس ثٍ يحًس انفٛد ؼًٕ ػٓسِ ٔٔنٙ انًزحسح

 انجهسٍٚ نكال انٕطُٙ انؽالو يٕؼٛمٗ ػعفذ حٛث ٔػؽكطٍٚٛ يسٍَٛٛ انسٔنخ ٔضجبالد انفٕٛخ

. انفمٛمٍٛ

 ثضٛف رطحٛجب طهمخ ٔػفطٍٚ إحسٖ رطهك انًسفؼٛخ كبَذ فًٛب انفطف حطغ انطئٛؽبٌ ٔاؼزؼطض

. انجًٕٓضٚخ ضئٛػ ْبز٘ يُصٕض ضثّ ػجس انطئٛػ انكجٛط اإليبضاد

 األخ شرف على غساء هأزبتٌقٍن   الوتحسة العربٍت اإلهاراث زولت رئٍس زاٌس بي ذلٍفت الشٍد سوى-

 :-له الورافق والىفس الجوهىرٌت رئٍس هازي هٌصىر عبسربه الرئٍس

 األخ ـطف ػهٗ غساء يأزثخ انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد زٔنخ ضئٛػ ظاٚس ثٍ ذهٛفخ انفٛد ؼًٕ ألبو ٔلس 

. نّ انًطافك ٔانٕفس انجًٕٓضٚخ ضئٛػ ْبز٘ يُصٕض ػجسضثّ انطئٛػ
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 انًؽهحخ نهمٕاد األػهٗ انمبئس َبئت ظجٙ اثٕ ػٓس ٔنٙ َٓٛبٌ ال ظاٚس ثٍ يحًس انفٛد ؼًٕ حضطْب

 ظاٚس ثٍ يُصٕض انفٛد ؼًٕ انطئبؼخ ـؤٌٔ ٔٔظٚط َٓٛبٌ ال ظٚس ثٍ ػجساهلل انفٛد انربضجٛخ ٔٔظٚط

. انسٔنخ فٙ انًؽئٕنٍٛ ٔكجبض ٔاأليطاء انفٕٛخ يٍ كجٛطا ٔػسزا َٓٛبٌ ال

 ٕٚو االثٍُٛ ٘اثٕ ظت فٙ انطئبؼٙ انًطبض لس ْبز٘ يُصٕض ضثّ ػجس انطئٛػ االخ ٔلس غبزض فربيخ 

 انفكط ثبنغ ػٍ يؼجطا .. انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد نسٔنخ ظٚبضرّ ذزبو فٙ 2012 َٕفًجط 12انًٕافك 

 اثٕ ػٓس ٔٔنٙ َٓٛبٌ ال ظاٚس ثٍ ذهٛفخ انفٛد انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد زٔنخ ضئٛػ نؽًٕ ٔانزمسٚط

 ٔظٚط ظاٚس ثٍ ػجساهلل انفٛد ٔؼًٕ ظاٚس ثٍ يحًس انفٛد ؼًٕ انًؽهحخ نهمٕاد االػهٗ انمبئس َبئت ظجٙ

 انٕفس نمٛخ يب ػهٗ انًؽئٕنٍٛ ٔكجبض ٔ انطئبؼخ ـئٌٕ ٔظٚط ظاٚس ثٍ يُصٕض انفٛد ٔؼًٕ انربضجٛخ

 . ثبنغخ حفبٔح يٍ انًطافك

 يؼبَٙ ٔشاد ٔيزطٕضح ٔطٛسح انفمٛمٍٛ ٔانفؼجٍٛ انجهسٍٚ ثٍٛ االذٕٚخ انؼاللبد اٌ انطئٛػ األخ ٔأكس

 زٔنخ جؽسرٓب انزٙ انًؼبَٙ رهك جًٛم ٔجساَّ فٙ ؼٛظم انًُٛٙ انفؼت اٌ انٗ الفزب .. ذبصخ أذٕٚخ

 حٛث يٍ االؼزثُبئٛخ انظطٔف ْصِ فٙ ذصٕصب انًٍٛ يؽبػسح اجم يٍ انًزحسح انؼطثٛخ اإليبضاد

. ٔزلزٓب صؼٕثزٓب

 كبَذ انًزحسح انؼطثٛخ االيبضاد زٔنخ انٗ ظٚبضرّ اٌ ْبز٘ يُصٕض ضثّ ػجس انطئٛػ االخ أكس كًب

 انًمبٚٛػ ثكم ٔيثًطح َبجحخ

 ٔٔظٚط انمطثٙ ػجساهلل أثٕثكط انسكزٕض انربضجٛخ ٔظٚط ٔضى انٕفس انًطافك نفربيخ ضئٛػ انجًٕٓضٚخ

 ضئبؼخ ػبو ٔأيٍٛ انٕجّٛ صرط انًبنٛخ ٔٔظٚط انؽؼس٘ يحًس انسكزٕض انسٔنٙ ٔانزؼبٌٔ انزرطٛط

 ؼفبع ثٍ يُصٕض ػهٙ انسكزٕض انجًٕٓضٚخ

 


